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Downloaden van artikels Jaarboek

Op onze wesite kan je alle artikels vanaf 
het Jaarboek 2008 downloaden.  De 
pdf-bestanden kunnen alleen geopend 
worden na het intikken van een wacht-
woord. Dit is telkens XXXXXXXXXXX
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komen kijken naar de drie Chinese mam-
moetbomen, de merkwaardigste bomen van 
de stad Kortrijk!

Walter Deconinck

Please, please, please!

Het begint op een zichzelf herhalende 
mantra te lijken: sinds de jaren ‘60 ver-
schijnen hier met de regelmaat van een 
verkoudheid oproepen van de redactie 
naar praktische informatie voor de col-
lega’s leerkrachten. 

Gemiddeld telt onze vereniging 1 200 
leden, waarvan we er veel persoonlijk 
kennen. We weten dat de meesten on-
der jullie in de loop der jaren heel wat 
bruikbaar materiaal verzameld hebben 
en kunnen bogen op een gedegen erva-
ring. Vandaar onze hernieuwde oproep: 
kruip eens in je pen en zend ons een 
uitgewerkte les, enkele mooie examen-
vragen, een gouden tip (het mag ook 
een zilveren zijn), een verhelderend 
schema, een boeiend experiment…

Een dikke ‘merci’ in naam van al je be-
ginnende collega’s!

       Victor Rasquin

Uitnodiging Jaarvergadering

Onze statutaire jaarvergadering, waarop jij (en je gezin) vriendelijk wordt uitgenodigd, gaat door 
op zaterdag 4 juni 2016 aan het VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee), Wandelaarkaai 7, 8400 
Oostende.

PROGRAMMA

10:45 - 11:00 h:  onthaal
11:00 – 12:00 h:  algemene ledenvergadering
  Agenda
  1. Woordje van de voorzitter
  2. Financieel verslag
  3. Activiteitsverslag
  4. Voorstel tot aanpassing statuten
  5. Rondvraag
12:00 – 13:30 h: middagpauze. Je kan je meegebrachte lunch soldaat maken in de   
  cafetaria; voor koffie of een drankje wordt gezorgd.
13:30 - 15:00 h:  voorstelling van het VLIZ en rondleiding in het nieuwe Marien Station.
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Belangrijk!!

Jullie hebben waarschijn-
lijk gemerkt dat het lid-
nummer niet op de nieu-
we lidkaart staat. Door 
problemen bij de drukker 
met de ingesloten lidkaart 
in het BIO-nummer van 

januari is het lidnummer om een onverklaar-
bare reden van de lidkaart ‘afgevallen’.

Nu heb je wel je lidnummer nodig als je in 
september wil inschrijven voor het Vlaams 
Congres van Leraars Wetenschappen.

NOTEER DAAROM JE LIDNUMMER DAT 
JE OP HET ADRESETIKET VINDT!

Ons geheugen

Doelgroep: eerste / tweede graad S.O.

Het geheugen is een functie van de hersenen. 
Het doet een beroep op diverse hersenzones. 
Het geheugenapparaat bestaat uit circuits 
van neuronen (=zenuwcellen). Het aantal 
neemt in de loop van een leven voortdurend 
af. Bij de geboorte schat men het aantal 
neuronen op 14 miljard. Op 60-jarige leeftijd 
zouden er ongeveer 2 miljard verloren zijn 
gegaan.
Een goede doorbloeding van de hersenen 
is essentieel voor de goede werking van 

de beschrijving van gesteenten met afdruk-
ken van fossielen van takjes met afgeplatte 
naaldbladeren, en kegeltjes afkomstig van 
bomen die leefden in het Plioceen en het 
Eoceen van  China, respectievelijk 5 en 56 
miljoen jaren geleden, en die volkomen ge-
leken op de takjes en naalden van de ont-
dekte boom. Deze fossielen kregen de naam 
“Metasequoia” (“meta” betekent hier “verwant 
met” en “sequoia” is de naam van de al lang 
bekende Mammoetboom uit Amerika). Dat 
was dan wel de meest spectaculaire plant-
kundige ontdekking van de eeuw: de nog 
levende tot dan toe onbekende boom had 
dezelfde takjes met afgeplatte naaldblade-
ren en kegels als de fossielen van bomen die 
56 miljoen jaren geleden voorkwamen. Die 
boom groeide toen al in China en men dacht 
dat die al lang geleden uitgestorven was… 
De watercipres is dus wel degelijk een levend 
fossiel. En naar de naam van het fossiel van 
56 miljoen jaren geleden kreeg de “shui-sa” 
of watercipres de wetenschappelijke naam 
“Metasequoia glyptostroboides”.

Watercipressen in 
West-Vlaanderen

Vanaf 1945 werden 
nog zoektochten in 
de Chinese provin-
cies Hubei en Sichu-
an gedaan en ont-
dekte men nog dui-
zenden exemplaren 
van de watercipres. 
Er werden ook za-
den ingezameld en 
gezonden naar plan-
tentuinen en planten-
kwekers over heel de 
wereld. Zo kwamen 
er ook zaden bij Bel-

gische boomkwekers terecht die ze tot jonge 
bomen lieten uitgroeien en te koop stelden. 

Oorspronkelijk werden alle bomen in het park 
“Blauwe Poort” aangeplant in de jaren 1955-

1960 en een wel pienter hoofd van de stede-
lijke plantsoendienst heeft dus drie waterci-
pressen bij het speelplein laten aanplanten. 

Die bomen zijn nu ongeveer 15 m hoog. Jam-
mer dat ze daar wat dicht bij elkaar staan. 
In China worden deze bomen tot 40 m hoog, 
vandaar dat ze ook Chinese mammoetboom 
of Chinese sequoia genoemd worden. 

Ook in het Kortrijkse Astridpark en in het Ge-
broeders Van Raemdonckpark, bij de Volks-
vertegenwoordiger De Jaegerelaan, staan er 
kleinere watercipressen. In 1999 werd in het 
park bij het Kasteel ’t Hooge door de toen-
malige Vlaamse minister-president Luc Van 
den Branden een watercipres geplant die de 
naam “Millenniumboom” kreeg, met erbij een 
herdenkingsplaat. 

In West-Vlaanderen staan er alleen nog in 
Brugge, Koekelare en Staden ook één of 
meer watercipressen. Verder staan er ook 
nog in een 40-tal andere gemeenten enkele 
van die bomen, o.m. in de plantentuin van de 
Gentse universiteit en in de Plantentuin van 
Meise. 

De drie merkwaardigste bomen van Kort-
rijk

Voor de stad Kortrijk zijn de drie waterci-
pressen in het park “Blauwe Poort” niet al-
leen merkwaardige bomen, maar wel de drie 
merkwaardigste bomen van Kortrijk, want in 
het jaar 2015 is gebleken dat zij mannelijke 
bloemen en vrouwelijke kegels hebben ge-
vormd. De vrouwelijke kegels liggen op de 
grond rond de bomen verspreid. Weliswaar 
nog zonder zaden in de kegels, maar in Euro-
pa hebben watercipressen tot op heden nog 
geen zaden gevormd. In de andere Kortrijkse 
parken hebben we geen vrouwelijke kegels 
gevonden en daardoor zijn de bomen in het 
park “Blauwe Poort” zo uniek; ze zijn daar 
op weg naar volle volwassenheid. Na kegels 
zonder zaden zullen misschien ooit kegels 
met zaden volgen en dan zal men van ver 

15:00 - 16:00 h:  gelegenheid tot gezellig nakaarten 
16:00 h:   einde van de activiteit

Inschrijven voor de Jaarvergadering is verplicht en kan online via de website tot 15 mei.

Tot dan!?

Ignace Nerinckx, voorzitter

het geheugen. Een gezonde levenswijze 
met inbegrip van evenwichtige voeding  (zie 
vroeger hoofdstuk) spelen hierbij een grote 
rol.

Geheugentesten

1.Geef de leerlingen een lijst met 20  woor-
den (projecteren kan uiteraard ook) vb. aap, 
schoen, tafel, vork, das, hond, stoel, spin, 
mes, munt, tandenborstel, poes, tas, drome-
daris, televisie, pet, jas, broeksriem, kast, rek. 

Laat ze 1 minuut bestuderen.

Taak: Schrijf er zoveel mogelijk op.

2.Bied 10 “Russische” woorden aan en hun 
vertaling. Laat de leerlingen veel tijd om ze 
te bestuderen. Laat dan een invuloefening 
oplossen.

 Russisch vertaling
 doech  geest  
 znak  teken
 knige  boek  
 dom  huis
 rebjonok  kind  
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 pismo  brief
 jaziek  taal  
 tschas  uur
 denj  dag  
 rabot  werk

Invuloefening

 Russisch vertaling
 ...  geest  
 znak  ...
 ...  boek  
 ...  huis
 ...  kind  
 ...  brief
 jaziek  ...  
 ...  uur
 denj  ...  
 rabot  ...

3.Oefeningen op het visueel geheugen:

• Laat een tekening, vb. een landschap gedu-
rende een minuut bekijken.

Taak: Beantwoord de vragen die de leraar 
stelt, vb. Hoeveel bomen waren te zien? 
Hoeveel auto’s? Hoeveel personen? Had de 
vrouw lang haar? Droeg zij een rok? Was er 
een zon?...

• Noem de winkels op in volgorde in een win-
kelstraat waar je regelmatig passeert.

• Laat de leerlingen een aantal gezichten 
zien met de naam van de persoon erbij. Na 
zekere tijd laat je als test de gezichten zien, 

maar ditmaal zonder de namen. Die moeten 
de leerlingen opschrijven.

• Kijk gedurende enkele minuten naar een 
reeks voorwerpen Som er achteraf zoveel 
mogelijk op.

Hoe meer men juist heeft, hoe beter het visu-
eel geheugen.

Soorten geheugen - hoe werkt het geheu-
gen? 

Onze zintuigen vangen allerlei prikkels op uit 
de buitenwereld. 

Deze binnenkomende informatie wordt eerst 
ongeveer een halve seconde vastgehouden 
in het zintuiglijk geheugen. Als er aandacht 
aan besteed is, kan ze naar het korte ter-
mijngeheugen (KTG) doorgestuurd worden; 
gebeurt dit niet, dan is ze voor altijd verloren.

Het KTG wordt ook wel werkgeheugen of 
onmiddellijk geheugen genoemd omdat het 
voorbehouden is voor recente feiten.

Het KTG kan de informatie enige tijd bijhou-
den. Er is sprake van een zevental feiten 
die gedurende ± 30 s vastgehouden kunnen 
worden.

Je kan het KTG dus vergelijken met een hok 
met 7 vakjes. Komt er een nieuw element 
binnen, dan moet 1 vakje geledigd worden; 
ofwel gaat het verloren, ofwel gaat het naar 
het lange termijngeheugen (LTG).

Het LTG is het geheugen waarvan sprake 
is als mensen bv. zeggen “ik heb een slecht 
geheugen”.

Het LTG heeft een onbegrensde opnameca-
paciteit.

De opgeslagen informatie vervaagt niet na 
verloop van tijd, in tegenstelling met het zin-
tuiglijk geheugen. Dit neemt niet weg dat zij 

De meeste reptielen 
zijn beter tegen het uit-
drogen bestand dan 
de amfibieën. Zij dan-
ken dit aan de hoorn-
achtige schubben, die 
hun huid bedekken. 
Net als de vogels pro-
duceren ze urinezuur, 

dat bij de embryonale ontwikkeling in het ei 
kan opgeslagen worden.

De huid van zoogdie-
ren beperkt ook het 
waterverlies. Zij produ-
ceren vooral ureum.
Sommige zoogdieren 
hebben speciale aan-
passingen, waardoor 

ze in droge gebieden kunnen overleven. Kan-
goeroeratten krijgen zelden de gelegenheid 
om te drinken en zijn voor hun wateropname 
aangewezen op het droge voedsel en op het 
water dat geproduceerd wordt bij de celadem-
haling. De waterdamp in de uitgeademde 
lucht condenseert ‘s nachts in de koele neus 
en wordt voor 90 % gerecupereerd.
Kamelen kunnen dan weer in zeer korte tijd 
een enorme hoeveelheid water opnemen (tot 
30 % van hun gewicht in 10 minuten!) en ver-
volgens geruime tijd op deze watervoorraad 
teren. Bovendien kan hun lichaamstempera-
tuur makkelijk 6 graden schommelen.

Merkwaardige bomen

Bij de speeltuigen in het Kortrijkse park “De 
Blauwe Poort”, aan de Doorniksesteenweg, 
staan in de richting van de achtertuinen van 
de Nieuwpoortstraat drie heel merkwaardige 
bomen. Die bomen zijn gemakkelijk te her-
kennen, want ze staan als het ware op de 
punten van een driehoek en het zijn op die 
plaats de hoogste bomen. 

Deze bomen dragen de Nederlandse naam 
‘watercipres’ en de wetenschappelijke naam 

Metasequoia glyptostroboides. Maar in het 
Nederlands krijgt deze boomsoort ook de 
namen Chinese mammoetboom, Chinese 
sequoia en in het Duits Urweltmammutbaum 
(vertaald Oerwereldmammoetboom). 

De watercipres is een soort naaktzadige 
boom, zoals de naaldbomen den en spar, en 
bij rijpheid vormt hij - zoals dennen - man-
nelijke en vrouwelijke kegels. De namen voor 
die boomsoort doen ons toch opkijken en… 
die boom wordt ook een “levend fossiel” ge-
noemd, d.w.z. een nu nog levend organisme 
– plant of dier – waarvan men lange tijd ge-
dacht heeft dat het al miljoenen jaren uitge-
storven was. Hoe zit dat juist?

De ontdekking van de watercipres

In de winter van 1941 was de Chinese hoog-
leraar plantkunde Tsang Kan op ontdek-
kingstocht in de Chinese provincies Hubei 
en Sichuan. Aan een wegkant trof hij tot zijn 
grote verwondering een boom aan waarvan 
hij de naam niet kende en die door de inwo-
ners als een heilige boom vereerd werd en 
die ze “shui-sa” noemden. “Shui” is het Chi-
nees voor “water”, omdat de boom dichtbij 
het water groeide, en “sa” is “spar”, omdat de 
boom zoals een spar kegels draagt. 

In de zomer van 1944 ging ook de Chinese 
plantkundige Tsang Wang de boom bekijken 
en via hem bereikten een tak met bladeren 
en enkele kegels de boomkenner professor 
plantkunde Wan-Chun Cheng (1904-1983). 
Deze kwam tot het besluit dat het inderdaad 
om een boom ging die tot dan toe totaal on-
bekend was. Cheng zond in mei 1946 een 
assistent naar de vindplaats van de mysteri-
euze boom en meegebrachte nieuwe takken 
met kegels werden dan voorgelegd aan pro-
fessor Hsen Hsu Hu (1894-1968), die beves-
tigde dat men hier te doen had met een tot 
dan toe onbekende boomsoort.

Het toeval wilde dat professor Hu enkele 
wetenschappelijke artikels had gelezen met 
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soms moeilijk kan teruggevonden worden.
Dit heeft te maken met de wijze waarop de 
kennis in het geheugen is georganiseerd en 
de aard van de verbanden tussen de ver-
schillende elementen.

Het LTG bevat  beelden van gebeurtenissen, 
onze algemene kennis, de betekenis van ge-
beurtenissen; vb. ik heb mijn been gebroken 
tijdens het skiën 10 jaar geleden; ik heb le-
ren speerwerpen, tafels van vermenigvuldi-
ging opzeggen; het ontstaan van België was 
in 1830, e.d.

Men vermoedt dat informatie gestockeerd 
kan worden onder de vorm van bepaalde 
verbindingen, zoals eiwitten.

Geheugenverlies  (amnesie)

Geheugenverlies kan verschillende vormen 
aannemen zoals:
• handelingen die vroeger duizenden 

keren uitgevoerd werden, lukken niet 
meer; zoals een pianist die niet meer 
kan spelen.

• een persoon herkent de vorm niet meer 
van een voorwerp, of herkent niet meer 
wat hij ziet.

• iemand vergeet alles wat gebeurd is 
vóór een bepaalde gebeurtenis; een 
stuk van zijn leven lijkt verdwenen.

Geheugentraining - studiemethodes

Er dient een onderscheid gemaakt te worden 
tussen het onder de knie krijgen van eenvou-
dige leertaken en van ingewikkelde.

Voorbeelden van eenvoudige leertaken zijn: 
een telefoonnummer onthouden, de volg-
orde der planeten kennen, Franse woorden-
schat leren, …

Voorbeelden van moeilijke opdrachten zijn: 
de oorzaken van W.O.II begrijpen, het instu-

deren van een hoofdstuk fysica, de Belgische 
staatsstructuur met haar deelregeringen…

In beide gevallen is herhalen een techniek 
om informatie van het KTG naar het LTG te 
verplaatsen.

Een andere methode om losse elementen te 
onthouden is het groeperen. 

Voorbeeld: in geheugentest 1 (woordenlijst) 
was sprake van zoveel dieren, zoveel kle-
dingstukken, zoveel gebruiksvoorwerpen, 
e.d. Men kan aldus gerichter op zoek gaan in 
zijn geheugen.

Ook het associëren (met elkaar in verband 
brengen) is een belangrijke hulp om zaken te 
memoriseren:
• de eerste letters van een reeks losse 

elementen tot een woord maken, vb. 
ROGGBIV staat voor rood, oranje, geel, 
groen, blauw, indigo, violet = de regen-
boogkleuren in volgorde.

• visuele voorstellingen maken, vb. als 
je de woorden aap, gitaar, das, tafel, ... 
moet instuderen, denk je aan een gitaar-
spelende aap met een das, dansend op 
een tafel.

In grotere, meer ingewikkelde leerstofdelen 
gelden volgende tips:

• Lees eerst rustig de volledige redene-
ring.

• Ga niet verder vooraleer je het geheel 

snapt, of schrijf op wat je niet snapt en 
vraag hierover uitleg aan iemand.

• Markeer sleutelwoorden met een fluo-
stift, of onderstreep gewoonweg. Kleur 
geen ganse pagina’s.

• Maak een samenvatting of een schema; 
laat details weg. Gebruik hierbij je eigen 
symbolen zoals pijltjes, e.d.

• Overloop dezelfde avond nog de lessen 
die je die dag gezien hebt: alles zit nog 
vers in je geest en je zal minder proble-
men hebben om iets te verstaan.

Aanpassingen van landdieren aan
hun omgeving

Regenwormen zijn aange-
wezen op een vochtige om-
geving omdat hun huid na-
genoeg geen bescherming 
biedt tegen uitdroging. Zij 
zijn ‘s nachts actief en bij 
droogte kruipen ze diep in 
de grond.
 Zij scheiden ureum en am-

moniak uit en zijn in staat om bij sterke water-
opname met hun nefridiën (uitscheidingsor-
gaantjes) hypotonische urine te produceren.

Ook slakken kunnen veel 
vocht verliezen via hun 
huid. Naaktslakken zijn 
hierbij nog meer blootge-
steld dan huisjesslakken. 
Ook verliezen slakken veel 

vocht door het slijm dat ze continu produce-
ren.  Daarom zijn ze ook vooral ‘s nachts ac-
tief en treft men ze aan in een vochtige omge-
ving. Bij droogte kruipen huisjeslakken in hun 
schelp en sluiten de opening af. 
Slakken kunnen wel tegen een stootje; som-
mige soorten overleven een waterverlies van 
50 tot 80 %!

Spinnen en insecten zijn succesvolle land-
dieren. Hun uitwendig skelet is bedekt met 

een waslaagje, dat waterverlies tegengaat. 
Hun inwendig ademhalingssysteem is goed 
beschermd tegen uitdroging.

Insecten sparen ook water 
door de productie van uri-
nezuur (voor de uitschei-
ding hiervan is geen water 
nodig) en samen met de 
vogels en de zoogdieren 

zijn het de enige dieren die in staat zijn hyper-
0osmotische urine te produceren.
Spinnen produceren guanine in de plaats van 
urinezuur. Ook deze verbinding is weinig op-
losbaar in water.

Pissebedden zijn schaal-
dieren. Zij hebben geen 
waslaagje op hun exoske-
let en zijn bijgevolg veel ge-
voeliger voor uitdroging 
dan insecten en spinnen. 
Het zijn dan ook nachtdie-
ren die steeds vochtige, 
goed beschermde plaatsen 

opzoeken. Zoals de meeste waterdieren 
scheiden ze ammoniak uit. Merkwaardig is 
wel dat het in gasvorm diffundeert vanuit hun 
kieuwen. 
Pissebedden produceren zeer weinig urine.

Van alle landdieren verlie-
zen kikkers en padden het 
meeste vocht. Deze amfi-
bieën hebben geen be-
schermende hoornlaag, 
waardoor ze zeer veel wa-

ter via de huid verliezen. Zij zoeken dan ook 
zeer vochtige omgevingen op en wagen zich 
vooral ‘s nachts aan land. Zij kunnen echter 
wel een groter waterverlies overleven dan de 
meeste andere vertebraten.

Kikkers en padden drinken niet en zijn voor 
de wateropname op hun huid en hun voedsel 
aangewezen. In plaats van ammoniak schei-
den zijn het wateroplosbare ureum uit.


